
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง การ พัฒนา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ทางการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนันทา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผล การศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตอนท่ี 2 ผลการ พัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ตอนท่ี 1 ผล การ ศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย ไดแก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนัน
ทา ประจําปการศึกษา 2560 โดยทําการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย ในภาคเรียนท่ี 2/2560  
จํานวน 80 คน โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบ ความเรียง 
รายละเอียด ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี  4.1 ขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ รายการ จํานวน คิดเปน
รอยละ 

1 สาขาวิชาท่ีทานเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ลักษณะใด 
1. เรียนแทนบทเรียนปกติ e-learning 
2. ใชเพ่ือเสริม/ทบทวนบทเรียน 
3. ใชเพ่ือสงงาน 

 
 

33 
20 
8 

 
 

54.10 
32.80 
13.10 

 รวม 61 100.00 
2 สถานท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

1. บานพัก 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หอพัก 
4. Internet café 

 
13 
33 
15 
0 

 
21.30 
54.10 
24.60 

0 
 รวม 61 100.00 
3 ชนิดของอุปกรณท่ีใชงาน 

1. คอมพิวเตอร PC 
2. Notebook 
3. โทรศัพทมือถือ 
4. Tablet 

 
11 
28 
21 
1 

 
18.10 
45.90 
34.40 
  1.60 

 รวม 61 100.00 
4 จํานวนชั่วโมงในการใชงานเครือขาย 

1. มากกวา 10 ชั่วโมง 
2. 6-10 ชั่วโมง 
3. 1-5 ชั่วโมง 
4. นอยกวา 1 ชั่วโมง 

 
19 
23 
13 
6 

 
31.10 
37.70 
21.30 
  9.80 

 รวม 61 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา จํานวนสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ สาขาวิชาท่ีเรียนมีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาลักษณะเรียนแทนบทเรียนปกติ e-learning  คิดเปนรอยละ 
54.10  มหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   คิดเปนรอยละ 54.10  ชนิด
ของอุปกรณท่ีใชงาน เปน Notebook คิดเปนรอยละ 45.90 และจํานวนชั่วโมงในการใชงานเครือขาย 
6-10 ชั่วโมง  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม 
 

ขอ พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1 ดานการสืบคนขอมูล 4.23 .819 มาก 2 
2 ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู 4.00 .845 มาก 4 
3 ดานการใชสื่อสังคมออนไลน 4.33 .716 มาก 1 
4 ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 4.20 .695 มาก 3 
 รวมเฉลี่ย 4.19 .768 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม อยูในระดับมาก 
( = 4.19)  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก ดานการใชสื่อสังคมออนไลน 
อยูในระดับมาก ( = 4.33) รองลงมา ดานการสืบคนขอมูล อยูในระดับมาก  ( = 4.23) และดาน
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( = 4.20) สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก 
ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู อยูในระดับมาก  ( = 4.00) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการสืบคนขอมูล 
 

ขอ ดานการสืบคนขอมูล คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1 การโหลดไฟลประเภทวิดิโอ มัลลติมิเดียเพ่ือ

การศึกษา 
4.21 .635 มาก 6 

2 คนหาขอมูลทางวิชาการทางอินเทอรเนต 4.38 .799 มาก 4 
3 คนหาขอมูลเพ่ือประกอบการทํารายงาน 4.33 .701 มาก 5 
4 สืบคนขอมูลทางการศึกษา จาก Google Yahoo 4.13 .903 มาก 9 
5 ทบทวนบทเรียนรายวิชาตาง ๆ  4.15 .749 มาก 8 
6 คนหาเว็บไซดเพ่ือการศึกษา 4.38 .778 มาก 3 
7 ตรวจสอบผลการเรียน 4.20 .910 มาก 7 
8 ขอมูลการศึกษาจากอินเทอรเน็ต เชน ตาราง

เรียน 
4.07 .946 มาก 10 

9 สืบคนขอมูลรายการหนังสือ /วารสารจาก
หองสมุด  

4.41 1.03 มาก 2 

10 โหลดเอกสารไฟล PDF เพ่ือการศึกษา 4.41 .739 มาก 1 
 รวมเฉลี่ย 4.23 .819 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการสืบคนขอมูล 
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.23)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก โหลดเอกสารไฟล PDF เพ่ือ
การศึกษา  อยูในระดับมาก ( = 4.41) รองลงมา สืบคนขอมูลรายการหนังสือ /วารสารจาก
หองสมุด  อยูในระดับมาก  ( = 4.41) และคนหาเว็บไซดเพ่ือการศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.38) 
สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก ขอมูลการศึกษาจากอินเทอรเน็ต เชน ตารางเรียน อยูในระดับ
มาก  ( = 4.07) 

 
 
 
 
 
 
 



32 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู 
 

ขอ ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) 4.00 .856 มาก 5 
2 การใชบทเรียนออนไลนเพ่ือการศึกษา 4.10 .810 มาก 1 
3 การใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e – Book,e – 

Course) 
3.97 .682 มาก 7 

4 การออกแบบบทเรียนออนไลนแบบตางๆ  4.05 .845 มาก 3 
5 การใชงานสารสนเทศสื่อ CD เพ่ือการศึกษา 4.00 .949 มาก 6 
6 การใชงานสารสนเทศวิดีโอออนไลนเพ่ือ

การศึกษา 
4.00 .775 มาก 4 

7 การใชงานโปรแกรมชวยสอน 4.08 .862 มาก 2 
8 การใชโปรแกรม Authorwareมาสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
3.97 .912 มาก 8 

9 การใชระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน Moodle 

3.93 0854 มาก 9 

10 การใชเว็บบล็อกเพ่ือการเรียนการสอน 3.90 .907 มาก 10 
 รวมเฉลี่ย 4.00 .845 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานดิจิตอลเพ่ือการ
เรียนรู ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.00)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การใชบทเรียนออนไลนเพ่ือ
การศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.10) รองลงมา การใชงานโปรแกรมชวยสอน อยูในระดับมาก      
( = 4.08) และการออกแบบบทเรียนออนไลนแบบตางๆ อยูในระดับมาก ( = 4.05) สวนระดับ
พฤติกรรมนอยท่ีสุด ไดแก การใชเว็บบล็อกเพ่ือการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ( = 4.00) 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการใชสื่อสังคมออนไลน 
 

ขอ ดานการใชสื่อสังคมออนไลน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1 อานขาวการเมือง/อานขาวชาวบาน/อานขาว

บันเทิง 
4.21 .777 มาก 7 

2 ดูหนัง ฟงเพลง เพ่ือความบันเทิง 4.51 .649 มากท่ีสุด 3 
3 เลนเกมออนไลน 4.33 .851 มาก 6 
4 สนทนาพูดคุยทางไลน 4.54 .647 มากท่ีสุด 2 
5 ใชงานสารสนเทศเพ่ือการแบงปนหรือแชรไฟลกับ

บุคลอ่ืน 
4.21 .777 มาก 7 

6 การใชงานสารสนเทศเพ่ือสง /กระจายขาวสารใน
กลุม  

4.39 .690 มาก 5 

7 ใชเพ่ือการทํางานกลุม 4.51 .674 มากท่ีสุด 4 
8 การใชอีเมล เฟสบุค เว็บไซด 4.54 .535 มากท่ีสุด 1 
9 การประชุมดวยวิดีโอ 3.93 .834 มาก 10 
10 การใชเว็บบอรด หองสนทนา  4.15 .727 มาก 9 

 รวมเฉลี่ย 4.33 .716 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการใชสื่อสังคม
ออนไลน  ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.33)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การใชอีเมล เฟสบุค เว็บไซด 
อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54) รองลงมา สนทนาพูดคุยทางไลน อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54) 
และดูหนัง ฟงเพลง เพ่ือความบันเทิง อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.05) สวนระดับพฤติกรรม นอย
ท่ีสุด ไดแก การประชุมดวยวิดีโอ อยูในระดับมาก ( = 3.93) 
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ตารางท่ี 4. 6 แสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
 

ขอ ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 

คิดเห็น 
ลําดับ 

ท่ี 
1 การสงรายงานแบบไฟล word และ PDF 4.34 .772 มาก 2 
2 การเรียนรูการใชงานโปรแกรม  4.33 .646 มาก 3 
3 การเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการนําเสนอ 4.23 .716 มาก 5 
4 การนําเสนอแบบ Web page  4.10 .724 มาก 8 
5 การนําเสนองาน โดยใช Microsoft 

PowerPoint 
4.54 .647 มากท่ีสุด 1 

6 การนําเสนองาน  โดยใชโปรแกรม ProShow 
Gold 

4.03 .875 มาก 9 

7 การนําเสนองาน โดยใชโปรแกรม Flip Album 3.90 .810 มาก 10 
8 การสงรายงาน /การบาน  4.28 .636 มาก 4 
9 การจัดทํากราฟแสดงสถิติโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
4.13 .741 มาก 7 

10 การจัดทําขอมูลการนําเสนอบน Google Cloud 4.16 .388 มาก 6 
 รวมเฉลี่ย 4.20 .6.95 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดานการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ  ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.20)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การนําเสนองาน โดยใช 
Microsoft PowerPoint อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54) รองลงมา การสงรายงานแบบไฟล word 
และ PDF อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.34) และการ เรียนรูการใชงานโปรแกรม  อยูในระดับมาก
ท่ีสุด ( = 4.33) สวนระดับพฤติกรรมนอยท่ีสุด ไดแก การนําเสนองาน โดยใชโปรแกรม Flip 
Album อยูในระดับมาก ( = 3.90) 
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ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 ผลจากการนําราง แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีไดจาก
ข้ันตอนท่ี 1 โดยการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาตรวจสอบยืนยันโดยใช
การสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการจัดสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2560 
เวลา 13.00- 16.00 น. ณ อาคาร 14 ชั้น 8 หอง 14808 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จํานวน
ผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมการสัมมนา จํานวน 10 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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การพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ดานการสืบคนขอมูล 1. มีการใชระบบฐานขอมูล เชน ระบบบริการการศึกษา 
เทคโนโลยีจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เชน การบันทึก ตรวจสอบผลการ 
เรียนประวัติของนักศึกษาภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. การจัดเตรียมโอกาสทางเรียนรูจริงแกผูเรียน โดยอาศัยเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีเขามามีสวนชวย  
3. การวางตัวของผูสอนในบทบาทผูชวยอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) และผูเรียนรูรวม (Co-learner)  
4. การเนนฝกอบรมผูสอนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนรูใหดีข้ึนและเพ่ือตอบสนองหลักสูตรการเรียน  
5. การสรางนโยบายท่ีเหมาะสมในโรงเรียนท่ีซ่ึงผูสอนสามารถชวย
ผูเรียนไดดียิ่งข้ึนในการพัฒนาและการฝกฝนการตัดสินใจ 

2. ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู 1. ควรสงเสริมใหมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรใชบทเรียนออนไลน มี
การแชรทรัพยากรรวมกัน เชน เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องถายเอกสาร 
และใชระบบสนับสนุนการทํางาน เชน Google App for Education 
2. การสรางนวัตกรรมควรสอดคลอง กับบทเรียน เลือกนวัตกรรมให
เขากับวัยและสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี โดยผูเรียน
สามารถมีสวนรวมใช นวัตกรรมนั้น ๆ 
3. หาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาใหม ๆ 
4. ผลิตนวัตกรรมประเภทตาง ๆ ท้ังสื่อ ประเภทหนังสือ สิ่งพิมพ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ดวยการใชอุปกรณอยางงาย ราคาไมแพง  
5. นําเทคโนโลย ีอินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนในการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ดานการใชสื่อสังคม
ออนไลน 

1. ควรสงเสริมใหมีการสื่อสารผาน Social Network 
และสื่อออนไลน การใชอีเมล ใชโซเซียลมีเดีย เชน เฟซบุค  Web 
Board, Blog เปนตน 
2. ควรมีการใชระบบสื่อสารแบบไรสาย และใชอินเทอรเน็ต 
สนับสนุนการทํางานและการจัดการความรู  
3. สนับสนุนการทํางานระหวางบุคลากร และเพ่ือติดตอสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอกคณะฯ 

4. มีความรูเก่ียวกับกฎ กติกามารยาทในการใชอินเทอรเน็ต และมี
ความรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
5. สรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ดานการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศ 
 

1. ควรสงเสริมใหมีการใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ เชน
Microsoft Word, Microsoft Excel เปนตน และใชฮารดดิสก/
แฮนดี้ไดรฟ 
2. ควรสงเสริมใหทําความเขาใจกับงานท่ีตองการนําเสนอ 
3. สรางความรูความเขาใจในการเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
การนําเสนองานนั้น 
4. ใหความรูความเขาใจ อุปกรณดิจิทัลท่ีสามารถถายทอดภาพและ
เสียงในงานนําเสนอเพ่ือใหงานนําเสนอมีคุณภาพ 
5.สื่อนําเสนอผูออกแบบจะตองทราบกลุมเปาหมาย เนื้อหาสาระท่ี
ตองการนําเสนอ สถานท่ี และเวลาท่ีตองการนําเสนอเพ่ือ
ประกอบการออกแบบสื่อ 

 
 


